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1. Sammendrag

Andrageren udtrykker frygt for, at gennemgangen af tobaksdirektivet munder ud i, at 
tobaksvarer bliver klassificeret som dødbringende medicin, og at mentolcigaretter og tynde 
cigaretter bliver forbudt. Andrageren, som selv ryger, kan ikke forstå, hvorfor EU skulle søge 
at forbyde hende at ryge disse typer cigaretter. Selv om hun er klar over de skadelige 
virkninger, er hun af den holdning, at beslutningen om at ryge eller undlade at ryge er et 
personligt anliggende, og påpeger, at andre lige så skadelige produkter og livsstile ikke er 
genstand for så strenge lovbestemmelser som tobak og rygning. Hun hævder, at stive regler af 
denne art vil føre til et sammenbrud i markedsøkonomien, og mener, at rygerne bliver 
diskrimineret, og deres individuelle rettigheder krænket. Hun konkluderer, at EU i dette 
tilfælde går for vidt i sit formynderskab over for sine borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Kommissionens forslag fra december 2012 om revisionen af tobaksvaredirektivet er baseret 
på artikel 114 i traktaten og er berettiget til at rette op på mangler på det interne marked for 
tobaksvarer. Ud fra en sundhedsmæssigt synspunkt lægges der primært vægt på beskyttelse af 
unge. 70 % af rygerne begynder at ryge i en alder af 18 år, og ifølge statistikker er det 
usandsynligt, at forbrugere, der har nået en alder af 24 år, begynder at ryge. Risikoen er, at det 
er lettere at begynde at ryge end at stoppe, når man først er blevet afhængig. Ud fra et 
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sundhedsmæssigt synspunkt er det primære formål med andre ord at søge at hindre unge i at 
begynde at ryge. I betragtning heraf fokuserer forslaget på "indledningsprodukter", dvs. tynde 
cigaretter for unge piger eller stærkt aromatiske cigaretter som mentolcigaretter. 

Tobakskontrol kan helt klart også opnås med andre midler, f.eks. øgede afgifter eller 
lovgivning om reklame. Dette betyder dog ikke, at de foreslåede foranstaltninger er 
ineffektive, hvilket erfaringer fra andre retskredse i verden viser.

Konklusion

I betragtning af, at lovforslaget i øjeblikket drøftes i Rådet og Parlamentet, kan 
Kommissionen ikke længere hjælpe andrageren. Kommissionen betragter under alle 
omstændigheder de foreslåede foranstaltninger som forholdsmæssige. 


